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PREMIEREGLEMENT VOOR DE INSTALLATIE 
 VAN EEN TELEBEWAKINGSSYSTEEM 

Inleiding 

Binnen de beschikbare begrotingskredieten van de begroting die door de gemeenteraad 
goedgekeurd werd, beslist het college van burgemeester en schepenen een premie toe te kennen 
om het thuisbehoud van mensen met verminderde zelfredzaamheid in Ukkel aan te moedigen via 
het gebruik van een telebewakingssysteem.  

Artikel 1 - Definities 

In de zin van dit reglement wordt verstaan onder: 

§1. "Persoon met verminderde zelfredzaamheid":  

 Een persoon woonachtig te Ukkel  

 Die voldoet aan een van de volgende criteria  

o Minstens 65 jaar zijn op de dag van indiening van de aanvraag; 

o Erkend zijn als mindervalide met een verminderde zelfredzaamheid van minstens 

9 punten op de schaal van verminderde zelfredzaamheid volgens de criteria die 

vastgesteld werden door de Directie-generaal van Personen met een handicap van 

de FOD Sociale Zekerheid. 

§2. "Domicilie": een goed gelegen op het gemeentelijk grondgebied en bestemd voor huisvesting 
waarin de persoon met verminderde zelfredzaamheid zijn domicilie gekozen heeft via de 
inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Ukkel. Wordt uitgesloten: het domicilie 
binnen een collectieve instelling (woonzorgcentrum, rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, enz.) die 
beschikt over personeel of een systeem bestemd voor deze bewaking. 

§3. "Telebewakingssysteem": een systeem gekoppeld aan een abonnement op een 
telebewakingscentrale die door de COCOF erkend is of een partnerschap heeft met een ziekenfonds 
en dat het de betrokken personen mogelijk maakt door een druk op een alarmknop (aan een 
halsketting, een armband, ...) 24 uur op 24 in contact te komen met een callcenter, dat hen 
desgevallend te hulp komt of een naaste verwittigt. 

§4. "Begunstigde": de persoon met verminderde zelfredzaamheid in wiens domicilie het 
telebewakingssysteem geïnstalleerd is. 

§5. "Aanvrager": de persoon die de premieaanvraag voor een telebewakingssysteem indient en de 
factuur betaald heeft. 
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§6. "Premie": een bijdrage in de installatiekosten van een telebewakingssysteem in het domicilie 
van een persoon die door het onderhavige reglement beoogd wordt. 

Artikel 2 - Toekenningsvoorwaarden 

§1. Het telebewakingssysteem moet het domicilie gelegen in Ukkel van een persoon met 
verminderde zelfredzaamheid uitrusten.  

§2. De premie wordt toegekend aan de persoon die de installatie van het telebewakingssysteem 
daadwerkelijk gefinancierd heeft: 

 Ofwel de begunstigde wiens domicilie in Ukkel uitgerust is met het telebewakingssysteem; 

 Ofwel de aanvrager die de factuur betaald heeft; 

§3. De premie kan slechts een keer per jaar toegekend worden voor eenzelfde begunstigde van het 
telebewakingssysteem. Ze kan een jaar later toegekend worden in geval van een wijziging van 
domicilie binnen de gemeente of van leverancier, die de installatie van een nieuw 
telebewakingssysteem vereist. 

Artikel 3 - Bedrag van de premie 

De premie beloopt het totaalbedrag van de installatiekosten (inclusief btw), met een maximum van 
€ 50. 

Artikel 4 - Toekenningsprocedure van de premie 

§1. De premies worden toegekend tot uitputting van de beschikbare kredieten, volgens de 
chronologische volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. De aanvragen voor de 
installaties tussen 1 januari 2021 en de inwerkingtreding van het onderhavige reglement worden in 
aanmerking genomen indien ze ingediend worden binnen 3 maanden na de inwerkingtreding ervan. 

§2. Het aanvraagdossier voor een premie moet samen met de in artikel 5 vereiste en opgesomde 
bewijsstukken uiterlijk binnen 3 maanden (in kalenderdagen) na de datum van de factuur 
opgestuurd worden:  

 Ofwel met de post per aangetekende zending (de datum van afgifte bij de post geldt als 

bewijs voor de naleving van de termijn); 

 Ofwel via internet, aan de hand van het elektronisch formulier dat beschikbaar is op 

www.ukkel.be of via elk ander platform dat door de gemeente Ukkel geselecteerd werd (de 

verzendingsdatum van het formulier via de website of het voorgestelde platform geldt als 

bewijs). 

§3. De dienst Sociale Actie ontvangt de aanvragen voor de toekenning van een premie en verricht 
de administratieve controle van de ingediende dossiers. Er wordt een register van de aanvragen 
bijgehouden op basis van de ontvangstdatum van de dossiers, voor zover ze volledig zijn. De 
noodzakelijke documenten voor de samenstelling van het aanvraagdossier zijn opgesomd in 
artikel 5. 

In geval van een onvolledig dossier verzoekt de dienst Sociale Actie de aanvrager om de 
ontbrekende bewijsstukken te leveren binnen een termijn van een maand volgend op de 
kennisgeving. Na deze termijn wordt het dossier als onvolledig beschouwd en wordt het 
automatisch geweigerd. 
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§4. Elk ingediend dossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, dat 
beslist over de toekenning van de premie op basis van het advies van de dienst Sociale Actie.  

§5. De premie wordt in een keer uitbetaald binnen 4 maanden vanaf de volledige registratie van 
het dossier. 

Artikel 5 - Documenten bij het dossier te voegen 

De noodzakelijke documenten voor de samenstelling van het aanvraagdossier zijn: 

 De factuur van de installatie van het telebewakingssysteem, met vermelding van: 

o De installatiedatum; 

o De installatieplaats; 

o De identiteit van de begunstigde; 

o De identiteit van de aanvrager (indien verschillend van de begunstigde);  

o De naam, het adres en het bankrekeningnummer waarop de premie gestort moet 

worden; 

 Het betalingsbewijs, met andere woorden een document van een financiële instelling dat 

aantoont dat de persoonlijke rekening van de begunstigde of van de aanvrager gedebiteerd 

werd voor het bedrag dat gefactureerd werd voor de installatie van het 

telebewakingssysteem ten bate van de organisatie die het telebewakingssysteem 

geïnstalleerd heeft. 

De controle met betrekking tot de domiciliëring van de begunstigde wordt verricht door de dienst, 

overeenkomstig de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).  

Artikel 6 - Verwerking van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt en bewaard overeenkomstig de AVG 
(algemene verordening gegevensbescherming). 

Artikel 7 - Fraude 

Elke premie toegekend op basis van een frauduleuze of onjuiste aanvraag wordt teruggevorderd, los 
van eventuele rechtsvervolgingen. 

Artikel 8 - Inwerkingtreding 

Het onderhavige reglement treedt in werking op 1 juni 2021. 

 

 

         

          


